Pedagogiskt material till
Den sista soldaten
av Keith Gray
Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna

Kapitel 1 Tivolit kommer till stan

Vad heter de två killarna i boken?

Skriv ner tre saker som de har gemensamt:
1.

2.

3.

Vilka tre K
 uriosa Underverk fanns med senaste gång tivolit
besökte Landsdale?
1.

2.

3.

Vad är det som jagar upp bröderna ur floden?

I de två första styckena finns två beskrivningar, två bilder, av hur
varmt det är den här dagen. Skriv ner dem.
1.

2.

Hitta på en egen liknande beskrivning av en riktigt varm
sommardag.

Kapitel 2 Trubbel

Hur beskrivs Caleb och Sonny? (Skriv minst två saker om båda)

Caleb:

1.

2.

Sonny:

1.

2.

Calebs pappa är ”lika stingslig som en grizzlybjörn” och har
”ögon som döda stenar”. När man beskiver något som något
annat (livet är som e
 n resa eller j ag är hungrig som en varg,
kallas det liknelse). Hitta på egna liknelser som kunde ingå i
berättelsen:
Sonnys pappa är ilsken som…

Byhålan Landsdale är lika ödslig som…

Då Caleb hotar bröderna blir Joe rasande som...

Kapitel 3 Löften och hot

Hur brukar bröderna göra när de leker blindgång?

Vad annat kan man göra i mr Gunthers barberarsalong än
klippa håret?

Vad får vi veta om brödernas pappa?

Joes mamma har bakat en sockerkaka till födelsedagen. Sök
upp ett recept på ett bakverk eller en kaka du själv skulle vilja ha
på din födelsedag och skriv ner ingredienserna.

Kapitel 4 Färgglada lampor

Varför tycker brödernas mamma att sönerna inte skall gå på
tivolit?

Lyssna på låten Bronco Billy Rag: https://youtu.be/kXC1MyZ3P1o
Och skriv ner tre adjektiv eller meningar som du tycker att
beskriver låten:

1.

2.

3.

Från toppen av pariserhjulet ser pojkarna ner på sin by. På vilket
sätt skiljer sig Wades och Joes upplevelse från varandras?

Om du skulle se ner på din stad eller by från ett pariserhjul skriv ner fem saker du skulle se.

1.

2.

3.

4.

5.

Kapitel 5 Kuriosa Underverk

Varför tror du den gamla kvinnan utanför Kuriosa Underverk
anser att Wade är för liten för att gå in?

Rita en bild på någon av underverken Wade möter i vagnen:

Har du någon gång besökt ett spökhus på ett nöjesfält? Vilket i
så fall och vad tyckte du om det?

Kapitel 6 Den sista soldaten

Varför tror du Wade reagerar så starkt på mötet med den sista
soldaten?

Skriv ner fem fakta om första världskriget.

1.

2.

3.

4.

5.

“Så många män förlorade sina liv i detta fruktansvärda krig att
det nu sägs att världen aldrig ska behöva vara med om ett
sådant krig igen.” Så står det om den sista soldaten på
utställningen. Hur gick det med den saken?

Kapitel 7 Förföljd hem

Vad har hänt med Joe under tiden Wade besökt underverken?

I samtalet med sin mor avslöjar Wade vad som hänt och han får
höra lite mer om sin försvunna far. Hur beskriver hans mor
pappan?

Hur skulle du beskriva din pappa?

“Och jag oroar mig för vad som händer när söner följer sina
fäder, och farfäder.” säger Wades mamma till honom. Varför
oroar hon sig för det?

Varför tror du att hon bara talar om söner och fäder och inte om
döttrar och mödrar?

Kapitel 8 Fäder och söner

Vart tror du Joe har gått följande morgon?

Vad är det stora samtalsämnet på salongen den dagen?

Mr Gunther säger att Wades far gick med i armén för att han
“ville bränna äventyret ur sig”. Vad tror du att uttrycket betyder?

Vad tror du att Joe har gjort på tivolit?

Kapitel 9 Mardrömmen börjar igen

Wades mardröm känns väldigt verklig. Ge exempel på några
detaljer som gör soldaten så verklig (tänk på hur han luktar, ser
ut, rör sig, känns mot huden)

Vad tror du soldaten viskar i Joes öra?

Kapitel 10 Silverknapparna

Vad får vi veta om skjortknapparna i mr Günthers salong?

Wade säger sig veta att det inte är Caleb som lämnat
skjortknapparna i salongen, vem är det som har gjort det?

Kapitel 11 Stormen kommer

Vad är Joes planer?

Varför drar Wade iväg med sin storebror till vagnen med
Kuriosa Underverk?

Vem tror du det är som smyger efter bröderna?

Kapitel 12 Den sista striden

“Längst inne i mig visste jag att det alltid skulle finnas krig. Och
soldater skulle alltid finnas där för att dö”, tänker Wade. Håller
du med honom?

Motivera varför du tror att det är så eller varför du inte gör det.

Kapitel 13 Pappas skor

Olyckan drabbar både bröderna och Caleb. Varför tror du att
Caleb tar på sig skulden för något han inte gjort?

Föreställ dig ett kort möte mellan Caleb och Joe där pojkarna
fattar en överenskommelse. Skriv ner deras möte som en dialog
på 6 - 8 rader. (förslagsvis kan du börja med öppningsrepliken:
“Du räddade mitt liv.”)

Joe föreslår att Wade borde bli författare och Wade konstaterar
att han kunde tänka sig det. Skriv ner tre yrken du kunde tänka
dig och varför.
1.

2.

3.

När du har läst hela boken

Vad tyckte du om i boken D
 en sista soldaten?

Vad tyckte du inte om i boken?

Vilket eller vilka teman hittar du i berättelsen?

Till vem skulle du rekommendera boken?

